
Düzce İli Depremselliği



Düzce Bölgesi  Diri Fay Haritası



1900-2000 yılları arasında olmuş M≥4.0 

depremlerin dış merkezlerinin dağılımları



1900-2000 Yılları arasında Bu Bölgede meydana gelen 
M>=5.0 depremlerin dağılımları.



DÜZCE DEPREMİNİN DÖNÜŞÜM PERİYODU

 Bu bağıntıdan bulunabilir. n(M) değerlerinden dönüş
periyodu yıl olarak aşağıdaki bağıntı kullanılarak
hesaplanabilmektedir,

Depremlerin hesaplanan dönüş periyodları
Çizelgede verilmiştir.



Magnitüd Dönüş periyodu

(Yıl)

5,0 3,6

5,5 7,6

6,0 15,8

6,5 33,0

7,0 68,8

7,5 143,4

Düzce Olması Beklenen Depremlerin 

Dönüşüm Periyotları



1999 DÜZCE  DEPREMİNİN HASAR 

NEDENLERİ 

Düzce’de meydana gelen depremlere 
bakıldığında hasar nedenlerini üç ana başlık 

altında toplamak mümkündür

Zemin büyütmesine bağlı hasarların
oluştuğu gözlenmiştir,

 Rezonans uyuşumuna bağlı hasarların
oluştuğu yapılan inceleme ve gözlemlerle
anlaşılmıştır.

Yatay kuvvetlere bağlı gelişen titreşimlerin
etkisinde zemin yapısının bozulması
sonucu taşıma gücü yenilmesine bağlı
gelişen hasarlar gözlenmiştir.



ZEMİN BÜYÜTMESİ

Zemin büyütme nedir ?

Deprem sırasında yerin ve yapının depremi

hangi şiddette duyacağının bir ölçüsüdür.

Kayalık ortamlarda sönme olurken

yumuşak zeminlerde ise büyütme oluşur.

Düzce ilinde yaklaşık 1.75-2 cıvarındadır.

Buda zeminlerin genç çökellerden

oluştuğunu göstermektedir.



ZEMİN BÜYÜTMESİ



ZEMİN BÜYÜTMESİ



0.05 g

0.15 g

0.30 g

Büyültme Oranları



YEREL ZEMİN (YUMUŞAK ZEMİN) 

ETKİLERİ)



YEREL ZEMİN (YUMUŞAK 

ZEMİN) ETKİLERİ)



Yumuşak Zeminde Daha Fazla Sarsıntı ve 

Hasar



Rezonans: Zeminin hakim periyodu ile binanın 

doğal periyodunun çakışmasıdır

Yüksek ve esnek binalar



REZONANS EĞRİSİ



UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİ (YUMUŞAK) ZEMİN –

UZUN PERİYOTLU (YÜKSEK) YAPIYI-

KISA SÜRELİ YER HAREKETİ (SERT ZEMİN) KISA PERİYOTLU YAPIYI 

SALLAR-



ÖRNEK OLAY

DEPREM PJORE TASARIM PARAMETRELERİNİN 

HESAPLANMASI

1. Yerleşim merkezi merkezde olacak

şekilde 100 km çapında bir çember çizildi.

2. Çember içinde bulunan faylara dik

çizilerek her fayın kırılması ile oluşacak

Deprem moment magnitüdü ve yatay ivme

hesaplandı.

3. Bulunan Deprem magnitüdü ve yatay

deprem ivmesinin maksimum olanı

tasarım ivmesi olarak kabul edildi.





Yatay Deprem İvmesi  ve Moment Magnitude Hesabı 



DEPREM TASARIMM PARAMETRELERİ HESABI

Wells ve Coopersmith [1994] eşitliği 

kullanılarak aşağıdaki gibi 

hesaplanabilmektedir.

Mw=4,86+1,32 Log L

Bu yaklaşıma göre Düzce bölgesinde

Fay uzunluğunun, ½ oranında kırılması

durumunda, “Moment Büyüklüğü” 6,93

olarak hesaplanmıştır.

1. DEPREM MOMENT BÜYÜKLÜĞÜ HESABI



2.YATAY DEPREM İVMESİ HESAPLAMASI

 Yatay ivmenin büyüklüğü Ulusay vd. tarafından 
önerilen aşağıdaki eşitlik kullanılarak 
bulunabilmektedir.

 PGA=2,18e0,0218(33,3Mw –Re+7,8427 S
A

+18,9282S
B

)

 Burada; yumuşak zeminler için SA=0 ve SB=1 
alınır. Re yerleşim alanından ilgili fay zonuna en 
yakın dikey mesafedir, Mw ise deprem 
büyüklüğüdür. Buna göre, tasarım depreminin 
meydana getirebileceği “yatay deprem ivmesi” 
0,28g olarak hesaplanmıştır.

DEPREM TASARIMM PARAMETRELERİ HESABI



YATAY KESME DALGASI HIZINA BAĞLI ZEMİN 
BÜYÜTMESİ HESABI

 Çalışma alanında depremin neden olduğu yatay 
kesme dalgalarının ağırlıklı ortalama değeri 
Özaydın [9]’ın önerdiği Eş.3’e göre aşağıdaki gibi 
bulunmaktadır.

 𝑣𝑘, 0 =
ℎ1𝑉𝑘1+ℎ2𝑉𝑘2

ℎ1+ℎ2

Burda;

h: Temel kaya üstündeki zemin katmanı kalınlığı (m),

𝑉𝑘:zemin katmanı içinde kayma dalgası hızını(m/sn) 
ifade etmektedir.



YATAY SPECTRAL BÜYÜTME KATSAYISI HESABI

 Yatay ivmenin maksimum değerinin kestirilmesi
için büyütme faktörü, Borcherdt ve arkadaşları
[1991] tarafından önerilen Eşitlik kullanılarak
ortalama rölatif yatay spektral ivme büyütme
faktörü (AHSA) hesaplanmaktadır.

 𝑨𝑯𝑺𝑨 =
𝟔𝟎𝟎

𝑽𝒌,𝒐

Burada;

AHSA: ortalama yatay spektral büyütme

V1: 30 m derinlik içersindeki ortalama kayma 
dalgası hızı ( m/sn) 



BU BÖLGEDE BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Arazide yatay deprem ivmesinin büyütülmüş değeri ise

yukarıda verilen ilgili eşitlikler yardımıyla rölatif yatay

büyütme faktörünün de dahil edildiği yatay deprem ivmesinin

büyütülmüş son hali aşağıdaki şekilde bulunmuştur.

AHSA=600/Vk,o

Burada;

AHSA: ortalama yatay spektral büyütme

V1: 30 m derinlik içersindeki ortalama kayma dalgası hızı

(m/sn )

Bu çalışmada 1,76 olarak bulunmuştur.

Yatay Deprem ivmesi

azemin= AHSA.a=1.76*0.28=506 gal.



Araştırmacı Adı Tüm Fayın Kırılacağı Kabülü ile
Deprem magnitüdünün
Hesaplanması (Model A),L=75
km

Fayın Uzunluğunun
Yarısının Kırılacağı Kabülü
ile Deprem magnitüdünün
Hesaplanması (Model B),
L=37,5 km

Ambraseys ve Zatopck
(1968)

7,3 6,93

Bonilla ve ark.[1984] 7.2 6,92

Wells ve Coppersmith
(1994)

7,3 6,93

Düzce Fayının Kırılma Modeline Göre Oluşacak 
Deprem Büyüklüğü Hesapnaması



Düzce Fayının Kırılma Modeline Göre 
Oluşacak Deprem İvmesi Büyüklüğü

Araştırmacı Adı Model A  ile Deprem 
İvmesi Hesaplaması (L=75 
km),(cm/sn2)

Model B ile Deprem İvmesi 
Hesaplanması(L=37,5 km) ,
cm/sn2 )

Gutenberg (1956) 0,37 0,35

Ambraseys (1995), Ansal 
(1997)

0,4 0,4

Inan vd. (1996) 0,5 0,47



DEPREME KARŞI ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

A.JOFİZİK YÖNTEMLER

Kuyu içi gözlemlerle Sıcaklık, su düzeyi

yükselimi ve alçalması, CO2 (karbondioksit

gazı),Metan gazı (CH4) kiyasal içeriker

izlenmelidir.

Yerde biriken basıncın oluşturacağı doğal

zemin gerilimi ölçülmelidir.

Olası kabarma bölgelerinde birim yer

ağırlığı yerçekimi ivmesindeki düşey ve

yatay değişim ölçümleri olarak

mikrogravite ölçerlerle belirlenmelidir.



Kabarma bölgelerinde uydularla

yükseklik ve biçim değiştirme, kuyu

içlerinden yamulma ölçüleri alınmalıdır.

Bu kabarmaları daha detaylı takip için

Küresel Konumlama sistemi

kurulmalıdır, (GPS).

Hassas ve yüksek yapıların temeline

ivme ölçer yerleştirilmeli ve yer

sarsıntıları izlenmelidir.

Özellikle granit ve şeyl birimleri

üzerinde radon ölçüleri alınmalıdır.



B.GEOTEKNİK YÖNTEMLER

 İmar adaları oluştururken uygulama ölçekli
haritaların yapımı aşamasında özellikle
zemin büyütmesine bağlı Mikro bölgeleme
çalışmaları yapılmalıdır.

Yerleşim yerleri ovaya değil dağ ve
tepelere doğru imara açılmalıdır.

Yerleşim yakınından geçen fayların aktif
olup olamadıkları belirlenmelidir ve bu
fayların yakınına tampon bölgeler yani
deprem kuşağı düşünülmelidir.

Bölgede suskun olan kör faylar ve yüzey
kırığı, holosen fayı, kavaterner fayı,
olası kuvaterner fayı araştırılmalıdır.

Palio sismik çalışmalar yapılmalıdır.



FAY KUŞAĞI 



GEOTEKNİK YÖNTEMLER

Yer altı su seviyesini gösteren hidro

jeolojik haritaları yapılmalıdır.

Zemin alüvyon dağılımını gösteren yer

altı zemin dayanımına bağlı yer altı

zemin haritaları yapılmalıdır.

Ada parsel bazında ivmeye ve zemin

büyütmesine bağlı mikro bölgeleme

haritası yapılmalıdır.

Yapı zemin etkileşimi amaçlı yakın fay

etkisi kuvvetli yer hareketi

çalışmalarının yapı performansına

etkisi incelenmelidir.



SONUÇ OLARAK ÜÇ FAKTÖRÜ 

UNUTMAMALIYIZ;
1.Bölgemiz sismik olarak aktif ve deprem 

kuşağı üzerindedir,

2.Bu toprakları terk edemeyeceğimize 

göre deprem felaketini önlemek için 

depreme dayanıklı  yapılar inşaa etmeye 

yoğunlaşmalıyız.

3.Deprem bilinciyle ve deprem gerçeği ile 

yaşamayı öğrenmeliyiz ve bu bilinci canlı 

tutmalıyız, rehavete kapılmamalıyız.

TEŞEKKÜRLER.


